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TÖÖLEHT
Nimi/Rühm
.....................................................................................................................................................
Kool, klass
.....................................................................................................................................................

I Võra
Kirjuta piltide juurde puude nimed. Vali loetelust õiged: mänd, kadakas, sarapuu, tamm, kask,
sirel, kuusk.

…………………

………………..

…………………….

………………….

II Lehed
Kirjuta piltide juurde, milliste puude lehed need on. Värvi!

………………………

……………………..

…………………….

…………………….

……………………

…………………..

Kleebi oma paberi peale samade puude värvunud lehed (sügisel). Kirjuta igaühele juurde
kuupäev, millal nad hakkasid puudelt langema.

III Õied
Kirjuta piltide juurde, milliste puude õied need on. Samuti kirjuta sinna kuupäev, millal need
puud õitsesid.

…………………….

………………….

…………………….

………………….

…………………….

………………….

…………………….

………………….

IV Viljad
Kirjuta piltide juurde, milliste puude viljad need on.

………………………

…………………

……………………..

……………………..

…………………….

……………………..

V Okaspuud
Võrdle kuuse ja männi okkaid ja käbisid.

Mitmekaupa on
okkad

Mitmekaupa on
okkad

…………….
Okkad talvel
(on/ei ole)

………….
Okkad talvel
(on/ei ole)

…………….
Käbi kuju

……………
Käbi kuju

……………..

……………

Vaatle lehise okkaid.
Mille poolest nad erinevad kuuse ja männi okastest (leia vähemalt 2 erinevust)?
Kas lehis on igihaljas okaspuu?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VI Kevadlilled
Kas tunned kevadlilli?
Kirjuta piltidele juurde lillede nimed.

………………………..

………………………

…………………

………………………

……………………..

……………………

VII Marjad ja seened
Elas kord Tallinnas väike tüdruk, kelle nimi oli Punupatsike. Oma nime oli ta saanud
sellest, et tema pikad kollased juuksed olid alati punutud punase paelaga patsideks.
Ükskord tahtis Punupatsike külla minna oma tädile, kes elas linna lähedal maal. Ta
otsustas külakostiks korjata ilusaid rohelise-kollase-punase-kirjuid vahtralehti. Kui ta läbi
pargi linnaserva poole jalutas, tuli tal mõte, et viiks õige marju ja seeni ka. Tädil oli alati
kombeks sügisel marjul-seenel käia, et talvel oleks rikkalikum toidulaud. Mõeldud-tehtud!
Punupatsike leidis pargist põõsad, millel kasvasid ilusad suured ja valged marjad. Ta teadis
neid marju küll: kui neile jalaga peale astuda, siis teevad nad pauku. See oli vahva ajaviide
koolist koju minnes. Aga kas nad ka süüa kõlbavad?
“Ah, ma igaks juhuks ei korja neid, söögimarjad on ikka nagu punased või sinised olnud, äkki
need ei kõlbagi süüa,” mõtles Punupatsike.
Siis märkas ta suure pärnapuu all kasvamas seeni. Sellised piklikud ja valged, kübaral oleksid
nagu karvatuustid ja vanad seened tilguvad musta tinti välja. Teadagi, mis seened need on.
“Näe, seal üks vanamammi korjabki juba neid! Küll tema teab, milline söödav ja milline
mittesöödav seen on.” Ja Punupatsike hakkaski neid kaasa korjama. Äkitselt jättis ta aga oma
töö pooleli – ta oli jõudnud suure autotee äärde. Punupatsike nägi, millist tossu ja tolmu
möödasõitvad autod tee pealt pargi poole lennutasid ning hakkas mõtlema, et kas neid seeni
ikka on hea süüa?
Kirjuta piltide juurde, milliseid marju ja seeni Punupatsike korjata tahtis.

……………………………..

……………………….

Aita Punupatsikesel mõelda, kas need marjad ja need seened on söödavad või mitte.
Selgita, miks?
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

